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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 12. září 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/RB/107/2012 ze dne 30.5.2012 na stavbu „Oprava
asfaltového povrchu na místních komunikacích v k.ú. Žďár nad Orlicí parcela 888/2 a 30
mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem STRABAG a.s..
2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
mezi budoucím povinným Obcí Žďár nad Orlicí a budoucím oprávněným VČP Net, s.r.o..
3. schvaluje přednesená rozpočtová opatření č. 4 v plném rozsahu a pověřuje účetní obce
jejich provedením v účetním období 9/2012.
4. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru obce.
5. vnitřní předpisy obce:
 Směrnice č. 2/2012 – Směrnice o evidenci a hospodaření s majetkem obce
 Směrnice č. 3/2012 – Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k
prodeji
 Směrnice č. 4/2012 – Směrnice o podrozvaze
 Směrnice č. 5/2012 – Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. navýšení ceny dopravního výkonu v Královéhradeckém kraji v dotované dopravě pro rok
2012/2013 a pověřuje starostku obce objednáním dopravy pro období od 9.12.2012 do
14.12.2013 ve stejném rozsahu jako je uvedeno ve smlouvě pro rok 2011/2012.
2. informaci o probíhajícím jednání mezi společníky o prodeji majoritního podílu firmy
ODEKO s.r.o. a ukládá starostce obce průběžně informovat ZO o nových skutečnostech
týkajících se prodeje části obchodního podílu ve společnosti ODEKO s.r.o..
3. žádost Královéhradeckého kraje o příspěvek z rozpočtu obce na budování výměnných
knižních fondů.
Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
dalo by se opět říct – „to nám to ale uteklo…..“. Léto 2012 k nám bylo více
než přívětivé, počasí přálo koupání i výletům, živelné katastrofy v podobě vichřic či
povodní se nám vyhnuly. Téměř ideální pro načerpání sil do ne úplně prosluněných
dnů, které nás čekají.
Ale nebyl to jen čas odpočinku. Během začátku prázdnin se zrealizovaly dvě
zásadní akce výdajové části rozpočtu – oprava komunikace a položení obrub kolem
obecního parčíku a instalace dětských herních prvků na plochu před dětské
sportoviště. Nejen jako starostka, ale i jako matka jsem ráda, že se díky pracovnímu
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nasazení všech zúčastněných
podařilo dětské hřiště uvést
do

provozu

již

července.

začátkem

V kombinaci

s dětským sportovištěm byl ve
středu obce vytvořen relativně
bezpečný
volnočasové

prostor
aktivity

pro
dětí,

který byl v průběhu prázdnin
hojně využíván.

Významnou celostátní událostí letního období bylo menšími městy a obcemi
toužebně očekávané schválení novely zákona o rozpočtovém určení daní. A co že to
rozpočtové určení daní vlastně je a jak ovlivňuje hospodaření obcí??? Rozpočtovým
určením daní (dále jen RUD) se obecně rozumí zákonem stanovené druhy daní, které:
1. plynou přímo do rozpočtů obcí (např. daň z nemovitosti, daň z příjmu
právnických osob placená obcemi)
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2. jsou na základě zákonem určeného koeficientu rozdělovány do více
druhů veřejných rozpočtů (např. daň z přidané hodnoty, daň z příjmu
fyzických osob samostatně výděl. činnosti, daň z příjmu právnických osob,
daň z příjmu fyzický osob ze závislé činnosti atd.). To znamená, že do
rozpočtu obce plyne pouze podíl na celostátním výnosu daně.
Příjmy obce – zdroj veškerého financování územně samosprávného celku – jsou
tvořeny již výše uvedenými daňovými příjmy, nedaňovými příjmy (např. příjmy
z vlastního majetku a majetkových práv, příjmy z výsledku vlastní činnosti atd.),
kapitálovými příjmy a dotacemi. Nejdůležitější ale zůstávají daňové příjmy, které tvoří
55-60 % veškerých příjmů obcí (v naší obci to je to dokonce 77 % z veškerých příjmů).
A to je důvod, proč nás tak zásadně ovlivňuje zákon o RUD. Stovky obcí podle ještě
dnes platné úpravy získávaly na své obyvatele ze státního rozpočtu až čtyřiapůlkrát
méně než čtyři největší města. Novela RUD ubírá z rozpočtu Prahy 650 miliónů, Brna
203 miliónů, Ostravy 158 miliónů a Plzně 90 miliónů ročně. Celkově se ale obcím
v rámci RUD rozdělí o 12 miliard více, především díky tomu, že bere finanční
prostředky národním dotačním titulům. Toto opatření je všeobecně vítáno, jelikož
nárokové čerpání je transparentnější a potřebné obecní projekty nebudeme muset
obhajovat

a

o

finanční

prostředky

„žebrat“

u

nezúčastněných

úředníků

na

ministerstvech.
Jak tedy novela zákona o RUD ovlivní naši obec? Dle teoretického propočtu
sdílených daňových příjmů dostupných na internetu by si obec Žďár nad Orlicí oproti
současnému systému RUD měla polepšit o 970 000,- Kč. Ale jak je řečeno – jedná se o
teoretický propočet. Výše daňových příjmů se bude zcela logicky odvíjet především od
celostátního výnosu daní, potažmo ekonomické prosperity České republiky. A tady si i
přes svou optimistickou povahu dovolím být skeptická. Ale každopádně – schválená
novela je správným krokem učiněným vstříc rozvoji obcí a měst, rozvoji a zvelebení
prostoru, kde bezprostředně žijeme.
Na závěr nemůžu opomenout zásadní událost podzimu 2012, a to volby do
zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se budou konat 12. a 13. října 2012.
Vím, že většina z Vás je již unavená z politiků a billboardům se sliby „změn, poctivosti
a upřímnosti“ již málokdo věří. Nedivím se. Na druhou stranu politika na krajské
úrovni ovlivňuje život běžných občanů více, než si myslíte - ať je to kvalita silnic,
smysluplné a efektivní plánování dopravní obslužnosti, fungování nemocnic a
středních škol, jejichž zřizovatelem je kraj, poskytování a financování sociálních služeb
na území kraje atd..

Máme možnost využít práva demokratické společnosti –

svobodně volit. Nenechme se tedy natolik znechutit, aby o nás rozhodovali jiní…..
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Příjemně barevný podzim – hlavně dlouhé babí léto přeje
Martina Benešová

 ke dni 15.9.2012 má obec 458 obyvatel.
 6.10.2012 proběhne sběr starého železa.
 19. a 20.10. se bude konat sbírka použitého ošacení DIAKONIE.

Již třikrát se nám podařilo vydat nástěnný kalendář
s fotografiemi známých i méně známých míst naší obce. Ráda
bych tuto tradici udržela, a proto je v letošním roce má prosba
o dodání fotografií k tomuto účelu úpěnlivější nežli v letech
předcházejících. „Archiv“ použitelného materiálu je vyčerpán a
nových fotografií je opravdu pomálu. Každý počin je vítán – čím
více jich bude, tím je pro mne snazší vybrat vhodný obraz
k příslušnému měsíci.
Děkuji a věřím, že i díky Vám vznikne kalendář obce Žďár
nad Orlicí pro rok 2013.
Martina Benešová

Pokaždé, když se ke konci léta začínají červenat jeřabiny, si říkám: „ A je
to tu. Prázdniny jsou pryč, škola začíná!“ Pak si na drát posedají vlaštovičky a
do školních lavic zase školáčci. Tak je tomu každý rok a ani ten letošní nebyl
výjimkou. Nově vymalovaná škola přivítala 3. září svých 16 školáků. Mezi nimi
byli 3 prvňáčci: Adéla Anna Hovorková, Valentýna Chalupová a Miroslav Šrajbr,
které přišli v jejich první den podpořit i rodiče. Všichni jsme se společně přivítali
a prvňáčkové se představili básničkou nebo písničkou. Odměnou jim byl
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potlesk

všech

ostatních a pamětní
list ke vstupu do 1.
třídy.

Jako

každý

rok

nás

přišla

pozdravit
starostka,
nám

do

školního

i

paní
která
nového
roku

popřála hodně sil a
vzájemné pohody.

Také školka se nám naplnila na plný počet dětí. Uvolněná místa zaplnili:
Filip Berounský, Sebastian Kapusta, Sabina Konárková – všichni ze Žďáru a
Karin Enžlová, Matěj Dittrich ze Zdelova.
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Školní rok je v plném proudu a na prázdniny už jen vzpomínáme. Tak
trochu jsme si je ještě připomněli v tento pátek výletem na Dožínky do Hradce
Králové.
A co popřát do nového školního roku?
Hodně „ sluníčkových dnů“ nám všem!
Mgr. Jaroslava Bouchnerová, ředitelka ZŠ a MŠ

I když je už září, přesto se ráda vrátím do června. Každý rok obesíláme
několik výtvarných soutěží. Před vysvědčením jsme obdrželi výsledky ze soutěže
„Požární ochrana očima dětí“. Uspěli jsme!!! Lenka Beranová 1. místo a Lenka
Králová 3. místo. Děvčata získala kromě diplomů i sadu temperových barev.
Gratuluji k jejich úspěchu!
Blanka Hrušková, učitelka ZŠ

Sezóna 2012/2013 byla zahájena 12. srpna. Již od 1. srpna se mužstvo
pravidelně scházelo v úterý a ve čtvrtek na trénincích. Tréninky vede Luboš
Kafka s Markem Bašem, neb trenér Marčík změnil zaměstnání, kde pracuje na
směny, a tak vede družstvo jen v mistrovských zápasech.
Do podzimní sezóny odešli hráči Tomáš Dobiáš na hostování do Křivic a
Ladislav Sršeň na přestup za hráče Malijovského. Dále do družstva přišli hráči
Jiří Jehlička z Borohrádku a Jan Rýdl z Dobrušky na hostování. Po odehraných
šesti zápasech je mužstvo na 10. místě se dvěma výhrami a čtyřmi porážkami –
skóre 16:14.
Poděkování:
Oddíl kopané děkuje panu Peterkovi za 10 ks fošen na lavičky, které
věnoval bezplatně. Dále manželům Schinkel, kteří přispěli finančním darem již
po dvě sezóny. Nesmíme zapomenout na pomoc od pana Ráčka Miroslava, jak
herní – v jeho 49 letech, tak finanční od jeho firmy.
Výbor TJ SOKOL
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Albrechtice A

Žďár

12.08. 17:00

NE

Žďár

Přepychy B

18.08. 17:00

SO

Vamberk

Žďár

25.08. 17:00

SO

Žďár

Zdelov

01.09. 17:00

SO

Lípa A

Žďár

08.09. 17:00

SO

Žďár

Kostelecká Lhota A

15.09. 16:30

SO

Křivice

Žďár

22.09. 16:30

SO

Žďár

Roveň

29.09. 16:30

SO

Javornice A

Žďár

06.10. 16:00

SO

Žďár

Solnice

13.10. 16:00

SO

Doudleby B

Žďár

21.10. 15:30

NE

Rychnov B

Žďár

27.10. 14:30

SO

Žďár

Petrovice

03.11. 14:00

SO

Žďár

Albrechtice A

10.11. 14:00

SO

Zpráva o činnosti SDH a JSDH ve Žďáru nad Orlicí
Červenec
Schůzka sboru
Velitel jednotky a dva členové se
zúčastnili

Velitelského

dne,

konaného na Požární stanici HZS
Dobruška. Výcvik byl zaměřen na
provádění

požárních

zásahů

pěnou a obsahoval:
- teoretickou přípravu na zásah
pěnou

a

prostředky,

smáčedly
taktika

(technické
zásahu,

výpočty požadovaného množství hasiva)
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- praktickou ukázku zásahu s pěnou, praktický výcvik jednotlivých jednotek –
viz fotografie
- rozbor zásahů, diskuze

Srpen
Schůzka sboru.
25.8.2012 se
konalo opékání
pro členy a
přispívající.
26.8.2012
členové

naší

jednotky, zařazení na funkci „hasič – lezec“ absolvovali pod vedením
instruktora a zkušebního komisaře periodický kurz „Lezecké techniky“ (tento
je nutný opakovat každý rok) a teoretické i praktické přezkoušení formou testů
a zadaných úkolů. Na základě úspěšného splnění zkoušky obdrželi všichni
členové lezecké skupiny certifikaci pro provádění výškových a záchranných
prací pomocí lezeckých technik na další období.
Září
Schůzka sboru.
Pravidelné pondělní výcviky a školení jednotky:
-

údržba techniky

-

rozsáhlá teoretická příprava na další Velitelský den, který se uskuteční dne
29.9. na nové stanici HZS Rychnov nad Kněžnou a bude tematicky zaměřen na
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„záchranu a vyhledávání osob při požárech, metodika a taktika při zásahu,
hrozící nebezpečí, první pomoc“
Mytí a údržba hasičského vozidla, úklid hasičské zbrojnice.
Revizní technik pro oblast výškových prací provedl povinnou roční revizi
lezeckého vybavení, přezkoušení jednotlivých součástí, vyřazení nevyhovujícího
materiálu a vystavil potvrzení o způsobilosti k užívání, včetně záznamové
karty.
◄

SBĚR ŽELEZA

►

Dne 6.10.2012 v 9:00 hodin se uskuteční sběr železa ve Žďáru nad Orlicí a
přilehlých osadách. Pokud by někdo z občanů potřeboval pomoci s vynesením železa,
kontaktujte, prosím, pracovníky Obecního úřadu, členy sboru dobrovolných hasičů,
případně tel.č. 606 604 226. Občané nebo chataři, kteří potřebují železný šrot odvézt a
termín 6.10.2012 se jim nehodí kontaktujte, prosím, členy SDH nebo tel.č.
606 604 226 a šrot bude odvezen v náhradním termínu.
Za SDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská a Tomáš Zahálka

Ze staré obecní kroniky
Vysázení jubilejních lip na Borku
Opět jsem se začetla ve staré obecní kronice na stránkách z roku
1908, abych Vám připomněla krásnou češtinu. Na rozdíl od Vás jsem se
mohla ještě pokochat úhledným krasopisem. A určitě i Vy, stejně jako já,
si všimnete, jak před více než sto lety si občané naší země potrpěli na
slavnostní okamžiky. Různé slavnosti s pronášenými proslovy a se
zpíváním národních písní nebyly ničím neobvyklým ve městech ani na
venkově.
„…Dne 14. dubna 1908 uspořádána byla slavnost, jíž účastnili se
členové obec. zastupitelstva, učitelé, školní mládež a občanstvo. Říd.
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uč. promluvil o významu slavnostního sázení stromů památných, na
to mládež nesouc k zasázení určené lípy odebrala se s ostatními
účastníky na „Borek“, kdež při sázení stromů pronášena případná
hesla a zpívány písně. Po dokončení slavnosti uč. V. Macháček
vybízel zástupce obce a občany ku každoročnímu vysazování stromů
a odevzdal pamětní stromy ochraně a péči obecenstva a mládeže…“
zpracovala Mgr. Jana Řeháčková

Něco z nové historie naší obce – osada Chotiv
Chotiv – krásná osada v lese, na břehu Divoké Orlice. V současné
době má 17 trvale bydlících obyvatel. Chatová oblast oživuje tuto krásnou
osadu naší obce. Nelitujte času a jděte procházkou přes „písák“ – při
pěkném počasí nebudete zklamáni!

Za pomoci paní Weigertové se mně podařilo dát níže uvedený seznam
jmen – občanů, kteří na Chotivy žili:
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Břicháček,
Koucký,

Dočkal,

Kmoch,

Guldán,

Provazník,

Hloušek,
Plíšek,

Havlík,
Šimon,

Chmelík,
Sekyra,

Jílek,

Vašíček,

Zahálka.

Hana Petrláková

Vinobraní
Vinobraní mělo v zemích na sever od Alp vždycky skromný charakter,
protože v zemědělské produkci převládalo obilnářství. Ale ve starověkém Řecku
a Římě patřilo mezi nejvýznamnější svátky. Šlo o veselou oslavu, přístupnou
všemu lidu, i venkovskému a dokonce i otrokům. Již v 6. století př. n. l. je
v Athénách doložena šestidenní slavnost s průvodem boha Dionýsa.
V českých

zemích

se

vinná

réva

ojediněle

pěstovala

již

v čase

velkomoravské říše. Ale ještě
na počátku středověku u nás
víno nebylo běžným nápojem.
Mnohem

rozšířenější

staročeská medovina.

byla
Teprve

zásluhou církve se začalo víno
pěstovat a také dovážet. Důvod

Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 12

byl prostý. Při mši je zapotřebí mešní víno. Je všeobecně známo, že
k největšímu rozšíření pěstování vinné révy došlo za vlády krále Karla IV.
Dnes se u nás vinná réva pěstuje hlavně podél Labe a na jižní Moravě.
Sklizeň připadá podle odrůdy a počasí do období od poloviny září do konce
října.
Oslava závěru sklizně byla typická pro všechny vinařské oblasti a
provázela ji řada tradičních obyčejů. Po sesbírání posledních hroznů se všichni,
kteří na vinici pracovali, ozdobili révou a vydali se do kvasírny. V čele průvodu
šel vinař s posledním trakařem plným hroznů. Následovalo pohoštění a zábava.
Dlouhou tradici mají oslavy v Mělníku a jsou velkolepé. V roce 1922 se
zdejšího vinobraní zúčastnil i prezident T. G. Masaryk. Městem tehdy projelo
mnoho alegorických vozů vinařských firem. Oslavy se konaly za podpory agrární
strany, vinařských spolků, městské správy a sokolské obce. Patronem
mělnického vinobraní je Karel IV., přijíždějící v čele průvodu.
Na Moravě je nejnavštěvovanější vinobraní ve Znojmě. Hlavním bodem je
alegorický průvod s králem Janem Lucemburským a Eliškou Přemyslovnou,
pážaty,

ozbrojenci,

bubeníky

a

trubači

doprovázenými kejklíři, lovci, sokolníky a na
závěr i bohem Dionýsem. K velkým lákadlům
patří

i

divadelní

a

šermířská

vystoupení,

koncerty, trhy a nabídka čerstvého burčáku, což
je bouřlivě kvasící vinný mošt s nižším podílem
alkoholu.
Podle knihy Alena Vondrušková Lidové zvyky a obyčeje zpracovala Mgr. Jana Řeháčková

První den školy
Oslava dne, kdy se dítě stane prvňáčkem, se stala tradicí až ve 20. století.
Většinou je spojena s návštěvou restaurace (dnes často fast foodu) nebo
cukrárny a s menším dárkem. Většina dětí i rodičů chápe vstup do první třídy
jako životní zlom. Vždyť malý školák se mnohdy poprvé pouští maminčiných
sukní a s taškou na zádech vstupuje do samostatného života. O slavnostní
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atmosféru se stará i škola, která prvňáčky vítá vyzdobenými třídami, uvítacími
proslovy a dárky, někde se připojí i obec a pozve děti třeba na pohoštění.
V historii něco podobného nenacházíme. Slavnostní uvádění žáků do
studia organizovaly jen univerzity. U nás chodily děti do školy od 15. století
především ve městech, na venkově vznikaly školy později. Šlechtické děti měly
většinou domácí učitele. Nástup do výuky ale nebyl nijak slavnostní. Teprve
školní reformy Marie Terezie z roku 1775 daly základ povinné školní docházce.
Do první třídy se vypravovalo stále více dětí najednou a tento den se stal hodný
pozornosti. V polovině 19. století už chodilo do školy 75% školou povinných
dětí.
Podle knihy Aleny Vondruškové Rodinné svátky a oslavy zpracovala Mgr. Jana Řeháčková

Nová hádanka:
Krásný výhled….poznáte z jakého místa????

M.B.

Hádanka z minulého čísla:
Totem u Starožďárského rybníka.
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Velikou radost nám dělá letošní vysoká porodnost!!!! Dovolte, abychom
Vám obrazem představili v září uvítané občánky naší obce:

8.9.2012 – Barbora Hynková, Martin Dvořáček a Nela Chalupová

15.9.2012 – Adam Berounský a Alice Benešová
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Vítáme nové občánky
Nela Chalupová

nar. 25.6.2012

Adam Berounský

nar. 30.6.2012

Alice Benešová

nar. 17.7.2012
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – červenec – září 2012
90 let

Marta Charvátová

75 let

Josef Kudera

82 let

Miroslav Dytrt

85 let

Milada Charvátová
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do
dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
lásky a rodinné pohody.

Rozloučení
Marie Neumanová

r. 1915

Poděkování:
Děkuji srdečně paní starostce Benešové a panu Schromovi za osobní návštěvu a gratulaci k mým
90. narozeninám, která mne příjemně potěšila.
Děkuji.
Marta Charvátová
Děkuji za projevy soustrasti a za účast při rozloučení s naší matkou p. Neumanovou.
za rodinu Hana Petrláková
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